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กญัชา : Cannabis



หวัขอ้บรรยาย

ความรูเ้ก่ียวกบัสายพนัธุ์

กญัชา

เทคนิคการดเูพศของตน้

กญัชา

การปลกูเชิงลกึเพ่ือประโยชน์

ทางการแพทย์

เทคนิคการปลกูแบบ 

indoor 



ความรูเ้ก่ียวกบัสายพนัธุก์ญัชา

https://ioeprogram.com/lessons/breast-cancer-basics-cannabis-and-cannabinoids/



ความรูเ้ก่ียวกบัสายพนัธุก์ญัชา

กัญชา เป็นพืชสกลุ Cannabis อยูใ่นวงศ ์Cannabaceae

แยกออกเป็น 3 สายพนัธุห์ลกั ไดแ้ก่ 

• สายพนัธุซ์าตวิา (Cannabis sativa)

พบบรเิวณเสน้ศนูยส์ตูร เชน่ โคลมัเบีย เม็กซโิก (ทวีปอเมรกิา) 
ตอนกลางของทวีปแอฟรกิา และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

• สายพนัธุอ์นิดกิา (Cannabis indica) 

พบในอินเดียและบรเิวณตะวนัออกกลาง

• สายพนัธุรู์เดอราลิส (Cannabis ruderalis) 

พบบรเิวณตอนกลางและตะวนัออกของทวีปยโุรป



ความรูเ้ก่ียวกบัสายพนัธุก์ญัชา

• บรเิวณท่ีพบกญัชาสายพนัธต์า่งๆ

https://www.reddit.com/r/trees/comments/5mgmue/geographic_origins_of_different_weed_species/



ความรูเ้ก่ียวกบัสายพนัธุก์ญัชา

John M. McPartland, Cannabis Systematics at the Levels of Family, Genus, and Species, Cannabis and Cannabinoid 

ResearchVol. 3, No. 1, Published Online:6 Oct 2018 https://doi.org/10.1089/can.2018.0039

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/can.2018.0039
https://www.liebertpub.com/journal/can
https://www.liebertpub.com/toc/can/3/1
https://doi.org/10.1089/can.2018.0039


ความรูเ้ก่ียวกบัสายพนัธุก์ญัชา



วัฏจักรของกัญชา



ไตรโครม : Trichome

Images kindly provided by Dr. David J. Potter.





เทคนิคการดเูพศของตน้กญัชา

https://beasts.cc/how-to-identify-marijuana-sexing.html



ต�นตัวผู�



ต�นตัวเมีย





ต�นท่ีได�รับการผสมพันธ�



สายพนัธก์ญัชาในประเทศไทย

• พนัธุต์ะนาวศรกีา้นขาว ใหป้รมิาณสาร THC ท่ีเดน่กวา่ CBD

• พนัธุต์ะนาวศรกีา้นแดง ใหป้รมิาณสาร CBD ท่ีเดน่กวา่ THC

• พนัธุห์างเสือสกลนคร ใหป้รมิาณสาร THC ท่ีเดน่กวา่ CBD

• พนัธุห์างกระรอกภพูาน ใหส้ารท่ีมี THC และ CBD ท่ีใกลเ้คียงกนั

• พนัธุก์ญัชาฝอยทองภผูายล ใหป้รมิาณสาร THC ท่ีเดน่กวา่ CBD



PHOTOPERIOD VS. AUTOFLOWERS

https://2fast4buds.com/news/Photoperiod-vs-Autoflowers-Which-One-is-Better



กระบวนการปลูก



ป�จจัยของการเจริญเติบโต

• แสง

แสงท้ังคุณภาพ (สเปกตรัม) และปริมาณ (ความเข�ม) เป�นส�วน
สําคัญในกระบวนการสังเคราะห�แสง ซ่ึงเป�นส�วนสําคัญในการปลูก
กัญชาในระบบท่ีมีการควบคุมส่ิงแวดล�อม

https://bioslighting.com/the-importance-of-light-controllability/grow-lighting/



แสง

https://bioslighting.com/the-importance-of-light-controllability/grow-lighting/

สเปกตรัม



แหล�งกําเนิดแสง

http://albopepper.com/light-source.php



อุณหภูมิ

https://dutch-passion.blog/how-to-grow-cannabis-in-cold-climates/



ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Light Intensity 
(μmol/m2/s) CO2 (PPM) Relative Photosynthesis 

%

200-450 400 0-25

450-800 800 25-50

800-1000 1400 50-75

1000-1400
+1400 (gradually 

increase, check and 
adjust)

75-100

https://2fast4buds.com/news/how-to-increase-cannabis-yields-with-co2



https://2fast4buds.com/news/how-to-increase-cannabis-yields-with-co2



ความช้ืนในอากาศ

https://www.growweedeasy.com/humidity



การรดน้ํา

https://2fast4buds.com/news/how-often-should-i-water-my-cannabis-plants



การรดน้ํามากเกินไป

https://2fast4buds.com/news/how-to-fix-overwatered-and-underwatered-cannabis-plants



ปุ�ย ธาตุหลัก

https://2fast4buds.com/news/cannabis-nutrition-what-are-macronutrients



ปุ�ย ธาตุรอง

https://2fast4buds.com/news/cannabis-nutrition-what-are-micronutrients



ขาดสารอาหาร

https://2fast4buds.com/news/different-types-of-cannabis-plant-nutrient-deficiencies



การปลูกและการเกบ็เกีย่วกัญชาทาง

การแพทย์ ตามมาตรฐาน GACP

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร



รูปแบบการปลูกกัญชาทางการแพทย์



รูปแบบการปลูกกัญชาทางการแพทย์

รูปแบบการปลกู ข�อดี ข�อเสยี ประมาณการผลผลติ ข�อสังเกตุ

โรงเรือนระบบ

ป�ด

Indoor

 สามารถควบคุมสภาพแวดล�อม (อุณหภูมิ 

แสง ความชื้น)

 มีความเส่ียงต�อการเข�าทําลายของศัตรูพืช

ตํ่า

 ผลผลิตสูงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ

 สามารถควบคุมความคงท่ีของผลผลิตท้ัง

ในเชิงสาระสําคัญและปริมาณผลผลิต

 สามารถวางแผนการปลูกและเก็บเก่ียวได�ท้ัง

ป�

 ต�นทุนการดําเนินการ

สูง

 ผู�ปลูกต�องมีทักษะและ

ความรู�ด�านการ

ควบคุมสภาพแวดล�อม

เทียม สารอาหารพืช

และความผิดปกติของ

พืช

 น้ําหนักช�อดอกสด เฉล่ีย 

800-1,200 กรัม /ต�น

 น้ําหนักใบสด เฉล่ียตลอด

รอบการปลูก 1,000 กรัม /

ต�น

 สามารถปลูกได� 4 รอบ/ป�

 พ้ืนท่ีปลูก 1 ต�น ต�อ 1 

ตารางเมตร สําหรับกัญชา

สายพันธุ�ไทย

 พ้ืนท่ีปลูก 4 ต�น ต�อ 1 

ตารางเมตร สําหรับกัญชา

สายพันธุ�ต�างประเทศ

 เหมาะกับการปลูก

กัญชาท้ังสายพันธุ�

ไทยและสายพันธุ�

ต�างประเทศ

 ค�าวัสดุปลูกและปุ�ย

สําหรับการปลูก

แบบเกษตรอินทรีย�

ประมาณ 800-

1,000 บาท ต�อ 

ต�น

โรงเรือนระบบป�ด

Indoor



รูปแบบการปลูกกัญชาทางการแพทย์
โรงเรือนระบบป�ด

Indoor





รูปแบบการปลูกกัญชาทางการแพทย์

รูปแบบการปลกู ข�อดี ข�อเสยี ประมาณการผลผลติ ข�อสังเกตุ

โรงเรือน 

Greenhouse

 ต�นทุนการดําเนินการน�อยกว�าโรงเรือน

ระบบป�ด

 เป�นการทํางานร�วมระหว�างสภาพแวดล�อม 

(อุณหภูมิ แสง ความชื้น) ตามธรรมชาติ

กับสภาพแวดล�อมเทียม

 ผลผลิตท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพอยู�ใน

ระดับดี

 มีความเส่ียงต�อการ

เข�าทําลายของศัตรูพืช

 ผู�ปลูกต�องมีทักษะและ

ความรู�ด�านการ

ควบคุมสภาพแวดล�อม

เทียม สารอาหารพืช

และความผิดปกติของ

พืช

 ยากต�อการควบคุม

ความคงท่ีของผลผลิต

ท้ังในเชิงสาระสําคัญ

และปริมาณผลผลิต

 น้ําหนักช�อดอกสด เฉล่ีย 

680-1,020 กรัม /ต�น

 น้ําหนักใบสด เฉล่ียตลอด

รอบการปลูก 1,500 กรัม /

ต�น

 สามารถปลูกได� 2 รอบ/ป�

 พ้ืนท่ีปลูก 1 ต�น ต�อ 1 

ตารางเมตร สําหรับกัญชา

สายพันธุ�ไทย

 เหมาะกับการปลูก

กัญชาสายพันธุ�

ไทย

 ค�าวัสดุปลูกและปุ�ย

สําหรับการปลูก

แบบเกษตรอินทรีย�

ประมาณ 800-

1,000 บาท ต�อ 

ต�น

 ในกรณีใช�ดินและน้ํา

จากธรรมชาติ ต�อง

ส�งดินและน้ําเพ่ือ

ตรวจวิเคราะห�

ปริมาณโลหะหนัก 

สารปนเป��อนก�อน

การปลูก โดยค�า

ปลูกและปุ�ย 

ประมาณ 100 บาท 

ต�อ ต�น

โรงเรือน Greenhouse



รูปแบบการปลูกกัญชาทางการแพทย์
โรงเรือน Greenhouse



รูปแบบการปลูกกัญชาทางการแพทย์
ต�นแบบโรงเรือน Greenhouse



รูปแบบการปลูกกัญชาทางการแพทย์

รูปแบบการปลกู ข�อดี ข�อเสยี ประมาณการผลผลติ ข�อสังเกตุ

แปลงปลูก

กลางแจ�ง

Outdoor

 ต�นทุนการดําเนินการตํ่า

 เป�นการอาศัยสภาพแวดล�อม (อุณหภูมิ 

แสง ความชื้น) ตามธรรมชาติ

 มีความเส่ียงสูงต�อการ

เข�าทําลายของศัตรูพืช

 ผู�ปลูกต�องมีทักษะและ

ความรู�ด�านสารอาหาร

พืชและความผิดปกติ

ของพืช

 ยากต�อการควบคุม

ความคงท่ีของผลผลิต

ท้ังในเชิงสารสําคัญและ

ปริมาณผลผลิต

 ผลผลิตข้ึนกับฤดูกาล

 น้ําหนักช�อดอกสด เฉล่ีย 

520-1,000 กรัม /ต�น

 น้ําหนักใบสด เฉล่ียตลอด

รอบการปลูก 2,000 กรัม /

ต�น

 สามารถปลูกได� 1 รอบ/ป�

 พ้ืนท่ีปลูก 1 ต�น ต�อ 2

ตารางเมตร สําหรับกัญชา

สายพันธุ�ไทย

 เหมาะกับการปลูก

กัญชาสายพันธุ�

ไทย

 ค�าวัสดุปลูกและปุ�ย

สําหรับการปลูก

แบบเกษตรอินทรีย�

ประมาณ 800-

1,000 บาท ต�อ 

ต�น

 ในกรณีใช�ดินและน้ํา

จากธรรมชาติ ต�อง

ส�งดินและน้ําเพ่ือ

ตรวจวิเคราะห�

ปริมาณโลหะหนัก 

สารปนเป��อนก�อน

การปลูก โดยค�า

ปลูกและปุ�ย 

ประมาณ 50 บาท

ต�อ ต�น

แปลงปลูกกลางแจ�ง Outdoor



รูปแบบการปลูกกัญชาทางการแพทย์
แปลงปลูกกลางแจ�ง Outdoor

Jorge Cervantes, The Cannabis Encyclopedia: The Definitive Guide to Cultivation & Consumption of 
Medical Marijuana, Homestead Book,1st ed, 2015.



การเกบ็เกีย่วผลผลิตกัญชา



การเก็บรักษาผลผลิตกัญชา



ผลผลิตไม�ได�มาตรฐานท่ีต�องเก็บทําลาย








ASTM D37 – Currently working on developing 5 standards for cannabis 
(Potency, additionally residual solvents, heavy metals, terpenes, stability)



ศูนย�บริการวิเคราะห�ทดสอบมาตรฐานกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย�
CATSS Medical Cannabis and Narcotic plants@Sci-RMUTP

Cannabinoid Testing: HPLC/LC-MS Terpene Profiling: GCMS

Heavy Metal Analysis: AAS/ICP Pesticide/Residual Solvent/ Mycotoxin Analysis: GCMS/MS

Contamination 

Annalysis

Cannabiniod

and

Terpene 

Annalysis



การวิเคราะห�และทดสอบกัญชาทางการแพทย�

Cannabinoid Testing



การวิเคราะห�และทดสอบกัญชาทางการแพทย�

Cannabinoid Testing



การวิเคราะห�และทดสอบกัญชาทางการแพทย�

Terpene Profiling



การวิเคราะห�และทดสอบกัญชาทางการแพทย�

การวิเคราะห�หายาฆ�าแมลงท่ีปนเป��อน (Pesticide Analysis)

การวิเคราะห�โลหะหนัก (Heavy Metal Analysis)

การวิเคราะห�ตัวทําละลายตกค�าง (Residual Solvent Analysis)

การปนเป��อนของแบคทีเรีย (Microbial Contamination)

การวิเคราะห�เพ่ือดูการปนเป��อนของสารพิษจากเชือ้รา (Mycotoxin Analysis)

ความชื้น (Moisture Content)



Limits of permissible daily exposure (PDE) for heavy metals in 

cannabis flower are loosely defined; however, many states are 

adopting regulations as presented in the American Herbal 

Pharmacopoeia’s 2014: Cannabis Inflorescence. These limits are 

presented in Table11

Permissible daily exposure for heavy metals impurities in cannabis per 5 

g daily consumption and the equivalent concentration in raw material in 

μg/g (ppm). 

USP232 233: PDE limit 

Table 2 are example concentration limits for components (drug substances and excipients) of drug products dosed

at a maximum daily dose of 10g/day. These values serve as default concentration limits to aid discussions between drug

product manufacturers and the suppliers of the components of their drug products. [NOTE—Individual components may need

to be limited at levels different from those in the table depending on monograph-specific mitigating factors.]

Permissible Daily Exposure (PDE)









การสกดัสารสําคญัจากกญัชา-กญัชง

Using : CO2 extraction volume 10 L

Max. Biomass (12%CBD) process per day 15.87 kg, 90% oil extraction efficiency

1. Extracted CBD crude oil  = 15.87 x 90% x 12%  = 1.71 kg/day = 1.71 x 22 = 37.62 kg/month

2. Winterization for remove fat (-10%) = 37.62  x 0.9  = 33.858 kg/ month (9.69%)

3. Wiped-Film Molecular Distillation (-10%)   = 33.858 x 0.9  =  30.472 kg/month (8.73%) 

4. Isolation CBD (-10%) =  30.472 x 0.9 = 27.425 kg/month  (7.85%) 

5. Crystallization (2/3) = 27.425 x (2/3) = 18.283 kg/month (5.24%)

Final product : CBD Crystallization Isolated 5.24% yield              

Supercritical CO2 Extraction Method

Estimated using 12% CBD  from Hemp strain*



Dan Ji et. al., Secondary Metabolites Profiled in Cannabis Inflorescences, Leaves, Stem Barks, and Roots for 

Medicinal Purposes, Sci Rep. 2020 Feb 24;10(1):3309.

Cannabinoid profiles in 

Leaves, Stem Barks, and 

Roots

Cannabis inflorescence:
cannabinoids (15.77–20.37%), terpenoids (1.28–
2.14%), and flavonoids (0.07–0.14%)
Leaf:
cannabinoids (1.10–2.10%), terpenoids (0.13–
0.28%), and flavonoids (0.34–0.44%) 
Stem barks:
sterols (0.07–0.08%) and triterpenoids (0.05–
0.15%) Roots:
sterols (0.06–0.09%) and triterpenoids (0.13–
0.24%)



Cannabinoid profiles in Leaves

Cannabis sativa Foi Thong Phupayol CBD Charlotte's Angel

ข�อมูลจาก 
โรงเรือนปลูกกัญชาทางการแพทย� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



Cannabis consumer insights



Cannabis Against CoVid-19

KHODADADI ET AL. ,Cannabis and Cannabinoid Research Volume X, Number X, 2020



Cannabis Against CoVid-19



ขอบคุณครับ
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